
GOUDSCHE VASTENAVONDLIEDJES, . 
0 MAN 0, HO MAN HO, HOUMANTHOU 
EN NOG WAT 

In de laatste jaren komt het nog een enkele maal voor, dat op 
Dinsdag vóór de Vasten een paar kinderen aan de deur van den 
een of anderen gegoeden Gouwenaar verschijnen met kleine harle
kijnen of met geknoopte zakdoek~n. die harlekijnen moeten ver
beelden. Ze zingen dan de eerste regels van het oude vastenavond
lied je en laten hun harlekijnen dansen; ze verdwijnen met spoed, 

· zoodra ze een paar snoepcenten hebben gekregen. 
Dit gebruik heet hier ter stede "zotten". ,,Zotten" is afgeleid 

van "zot", ·het in Gouda gebezigde volkswoord voor •harlekijn. 
Het tegenwoordige zotten is nog slechts een zwakke weerschijn 

van wat het in mijn jeugd was. 
Nog in de negentiger jaren van de vorige eeuw zag men tegen 

den tijd, dat de Vasten naderden, overal in de snoepwinkeltjes 
lange rijen van groote en kleine zotten hangen. Op Dinsdag vóór 
de Vasten, op Vastelavond, verschenen dan in de Goudsche straten 
overal groepjes van twee, drie of meer kinderen, die met hun 
zotten en rommelpotten langs de huizen trokken en hun vasten
avondliedjes zongen. Het wa,? toen vaste gewoonte om deze kin
deren niet weg te zenden, maar hen met centen en ( of) koekjes 
te beloonen. 

Vroeger, maar dit heb ik niet meer meegemaakt, werd ook door 
volwassenen "gezot" en gerommelpot. 

Voor hen, die niet weten, wat een rommelpot eigenlijk is, citeer 
ik uit "Het Oude Nederlandsche Lied, Tweede Deel" de navol
gende ,......., Vlaamsche ,......., definitie: 

.,De rommelpot is een met water gevulde en met een blaas over
spannen pot. Midden in die blaas brengt men een stroohalm of een 
rietje, waarlangs men de natgemaakte vingeren en de duim strijkt 
en op die wijze den rommelpot doet ronken". 

Hier in Gouda werd het rietje, dat door de blaas was gestoken, 
aangestreken met een lapje, dat steeds opnieuw met speeksel werd 
bevochtigd. 

Het eigenlijke Goudsche vastenavondliedje, waarmee steeds de 
zang begon, luidde aldus: 
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V rou tis vastelavent 
0 man o 

t Duur nie langer as vanavent 
0 man o 
Zus of zoo 

V rou verkoop je beddechie 
En slaap op stroo 

'k hep soo lang roette rommelpot gelope 
'k hep geen geit om broot te kope 
Rommelpotterij 
Wat hangter an me zij 
Wat hangter an me sc'hoen 
Wat hebbik met die rommelpotterij te doen 
Hier 'n stoel en daar 'n stoel 
Op iedere stoel 'n kusse 
V routje lich je· kinnebak is op 
En slaatter de koekepan tusse 
Hopsa marianse 
De gek sal lere danse. 

In andere Hollandsche steden bestonden andere vastenavond
liedjes, waarvan bijna allen hierdoor werden gekenmerkt, dat er in 
vioorkwam: ,,Ho man ho" en dat er sprake in was of van panne
koeken, of van rommelpotten, van een dansenden gek, van een stoel 
met een kussen en van de kinnebak van het vrouwtje. 

Zoo deelt J. H. Scheltema in "Nederlandsche liederen uit vroege
ren tijd, Leiden, nr. 21" op bldz. 48 een vastenavondliedje mede, 
dat aldus begint: 

De Vastenavont die komt an, 
Wij singen ho man ho! 
Geeft ons een pankoek uit de pan 
en so menheer al so. 

enz. 

J. ter Gouw vermeldt in "De Volksvermaken" verschillende 
vastenavondliedjes. Zoo zong men, naar hij zegt, in 1het begin van 
de zeventiende eeuw in Amsterdam: 

Gheeft mij een pan-koeck uit dè pan 
Ho, man, ho! 

De Vastelavondt die komt an, 
Ho, man, ho! 



en in Zutfen: 
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Vastelavond die komt aan, 
Als de meisjes vroeg opstaan, 
Dan gaan ze voor den spiegel staan 
Moeder zit mijn kapje wel? 
Daar komt Floris Jansen, 
Die zal op 'den foekepot spelen, 
En de gek zal dansen. 

Ter Gouw zegt van deze "rommelpotliedjes": ,,Zij hadden dit 
eigenaardige, dat er altijd van een pannekoek inkwam, en dat het 
refrein: ,,ho, man, ho! " was. Dat dit echter niet juist is, blijkt 
uit het hierboven aangehaalde Zutfensche vastenavondliedje. 

De zangers waren, zoo zegt Ter Gouw zoo bont en zoo zot · 
mogelijk toegetakeld. Dit verklaart, waarom er in die vastenavond
liedjes zoo dikwijls sprake is van een gek of een zot. Misschien 
heet hierom in Gouda een harlekijn wel een zot. 

In elk geval is het "ho man ho" niet kenmerkend voor de vasten
avondliedjes. Dit blijkt o.a. :hieruit, -dat het ook in een schimpliedje 
op -den beruchten Leidschen Schout Willem de Bont van Leiden 
voorkomt. 

Dit liedje uit de eerste helft van de zeventiende eeuw luidde 
aldus ( ik haal weer Ter Gouw aan): 

De Schout van Leiden heeft een bult, 
Ho, mannen, ho! 

Die is met ouwe lappen gevult 
Ho, mannen, ho! 

De Schout van Leiden heeft een buik 
Ho, mannen, :ho! 

Daar komt wel tien pond botel." uit, 
Ho, mannen, ho. 

De vastenavondliedjes stammen uit den tijd van voor de her
vorming; ze hebben de hel"VOl."ming overleefd, maar zullen in den 
loop der eeuwen zijn verbasterd. Een volk laat zich zijn feestdagen, 
vooral als er lekke!." bij wordt gegeten, niet gemakkelijk afnemen. 
Zoo is het te begrijpen, dat ook -de vastenavondviering en de daarbij 
behoorende liedjes zijn 'blijven hestaan. 

In Moortjes Breeroo van het jaar 1616 komt eveneens het "Ho 
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man ·ho" in verbinding met de vastenavondviering voor. Een van 
zijn personen zegt daar: 

Ja wel, het is te mal, de geck is seecker sot, 
Hier schort niet dan een blaas of zoo een rommelpot, 
Om voor de luy'er deur te rasen en te singhen 
De neske deuntjes en de kinderlycke dinghen: 
Geef mij een pankoek uyt de pan, 
Ho, man, ho! 
De Vastelavondt die komt an, 
So, mijnheer, also! 

Een ander vastenavondliedje, dat nauw verband houdt met het 
Goudsche, is gepubliceerd door Dr. J. van Vloten en M. A. Brandts 
Buys in Nederlandsche baker- en kinderrijmen, 1de druk, Leiden 
1891, blz. 98. Dit liedje luidt aldus: 

'k Heb zoolang met den foekepot geloopen, 
'k Heb geen geld om brood te koopen, 
foekepotterij, foekepotter}j, 
geef mij een oortje, -dan ga ik voorbij. 
Hier woont een rijke man, 
die zooveel geven kan; 
veel zal hij geven, 
lang zal hij leven, 
zalig zal hij sterrevèn, · 
den hemel zal hij erreven. 
Vastenavond is 't vanavond, 
klink op de busse, 
alle mooie meisjes hebben een man 
behalve ik en mijn zusse. 
Hier een stoel en daar een stoel, 
op iedre stoel een kussen, 
meisje ·hou je kinnebak toe, 
of 'k sla 'r een pannekoek tusschen. 
Foekepotterij, foekepotterij, 

· geef mij een oortje, 
dan ga ik voorbij. 

Bezien wij nu het Goudsche vastenavondliedje nader, dan zullen 
,enkele passages verklaard kunnen worden, die tot op heden onbe-

10 
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grijpelijk of onduidelijk waren. Om te beginnen het: .,0 man o". 
Het is duidelijk, dat dit hetzelfde is als "Ho man ho". De onover
winnelijke afkeer van den medeklinker 'h, waardoor een groot deel 
van onze stadgenooten wordt beheerscht, heeft "Ho man ho" omge
zet in "0 man_o". Wat kan nu "Ho-man ho" beteekenen? Verdam 
zegt in zijn Middelnederlandsch Woordenboek dat Ho o.a. be
teekent Hoezee . .,Ho" zou den overeenstemmen met het Duitsche 
"Hoch". Dit klopt ook met ons "Hiep hiep ho!" ,.Ho man ho" of 
"Ho mannen ho", zooals ik het er voor houd, dat het oorspronkelijk 
is geweest, zal dan beteekenen: ,.Hoezee mannen hoezee" . Dit 
past precies bij "Vrou tis vastelavent". Eerst wordt aangekondigd, 
dat het vastenavond is en daarna wordt door den uitroep "Ho 
man ho" de blijdschap hierover uitgedrukt. Iets dergelijks vindt men 
in het begin van het bekende Sinterklaasversje: 

,,Sint Niklaas is jarig 
0 wat zijn we blij, 

enz.'.' 

Deze verklaring van "Ho man ho" maakt eveneens het boven
aangehaalde schimplied op den Leidschen Schout duidelijk "Ho 
mannen ho" is daar dan niet een uiting van blijdschap, maar van · 
pret en spot. 

Een vergelijking tusschen het Goudsche vastenavondliedje en het 
- hierboven aangehaalde - door Van Vloten en Brandts Buys 
gepubliceerde kinderrijm, wettigt de conclusie, dat de regels: 

"Vroutje lich je kinnebak is op 
En slaatter de koekepan tusse' ' 

een verbastering zijn. M.i. is de juiste versie: 

,.Vrouwtje licht je kinnebak eens op, 
of ik sla er een pannenkoek tusschen". 

Het "oplichten van de kinnebak" komt op hetzelfde neer als 
het "toehouden van de kinnebak". Men zal zich moeten voorstellen, 
dat het "vroutje" met open mond van verbazing naar zoo'n "vasten
avondgeck", die voor haar onderdeur verscheen, keek en dat de 
.,geck" haar bij zoo'n gelegenheid toevoegde: .,Doe je mond toe, 
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of ik stop er een pannekoek in. De pannekoek is een aan
duiding van het smuilen op den vastenavond. Dat in het 
Goudsche liedje staat "koekepan" in plaats van "pannekoek" zal 
men m.i. aan de gewone Goudsche slordigheid op taalgebied moeten 
toeschrijven. Nog steeds zegt de rasechte Gouwenaar inplaats van: 
,,De deur staat wagewijd open", ,,De deur staat wijd wage open". 

Hierboven heb ik als mijn meerring te kennen gegeven, dat het 
,,Ho man ho' niet kenmerkend was voor de Hollandsche vasten
avondliedjes. Toch komt het in de meeste liedjes voor. Dit heeft 
dan ook tengevolge gehad, dat in Hindeloopen in Friesland de 
benaming voor vastenavond is geworden "Houmanhou". Over deze 
benaming en de wijze, waarop hij is ontstaan heeft S. J. van der 
Molen in "lt Beaken" van Mei 1939 een interessant artikel ge
schreven. Hij is van meening, dat waarschijnlijk Hollandsche varens
lieden in Hindeloopen het vastenavondliedje, waarin de regel "Ho 
man(nen) ho" voorkomt, hebben gebracht en dat deze regel ten 
slotte aan den dag vóór de Vasten den naam van "Houmanhou" 
heeft gegeven. 

Ik heb opzettelijk het hierboven aa]Jgehaalde Goudsche liedje het 
eigenlijke vastenavondliedje genoemd, want zoodra het "Vrou tis 
vastelavent" was uitgezongen, volgden nog een tweetal andere 
liedjes op een geheel andere wijs. 

Het eerste van deze liedjes luidde aldus: 

,.Ik hatter •een kikkertie an 'n toutjie, 
Dat sprong d 'r van tjoek tjoek langs de kant 
De eerste hoer -die wou me niks geve 
De tweede boer die· gaf me 'n stik 
Jan Juk Jan J orussie 
Jan Pieleman is doot (bis) 
Jan Juk Jan -Jorussie 
Jan Pieleman is doot". 

In plaats van "stik" werd ook wel gezongen "cent" en in plaats 
van Jan Juk Jan Jut. Het is 1èen zuiver bedelaarsliedje; ik durf 
me niet aan gissingen omtrent den tijd van het ontstaan ervan 
te: wagen. 

Het tweede liedje was van den volgenden inhoud: 
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,Jk heb · r zoo lang klein gèren · esponne 
AI bij van Gèlen in de bèn 
Ik heb 'r gesponne van zes en half ponde 
Ik . hep se nog op m' u espeltie stèn 
Jan Juk Jan J orussie 
Jan Pieleman is doot (bis) 
Jan Juk Jan J orussie 
Jan Pieleman is doof'. 

Ook hier werd in plaats van Jan Juk gezongen Jan Jut. 
Van het tweede liedje bestond ook de volgende versie: 

"Ik hep 'r gesponne al bij van Gèle 
Ik hep 'r gesponne al bij de Gort 
Een bossie gemeen en twee zestalf ondert 
Vijfverrel te licht en twee streentjes tekort 
Jan Juk Jan Jorussie 
Jan Pïeleman is doot (bis) 
Jan Juk Jan Jorussie 

\ 

Jan Pieleman is doot''. 

Uit den aard der zaak wisselde ook in deze versie Jan Juk met 
Jan Jut af. 

Dit tweede. liedje is-,waarschijnlijk in zijn beide versies in het 
tijdvak 1840_.1870 ontstaan. Het was een liedje, dat door de 
baandersknechts, kortweg baanders genoemd, en de garenspinners 
werd gezongen. Waarschijnlijk is het later ook een bedelaarsliedje 
geworden. Dit zou begrijpelijk zijn, want de . economische toestand 
van de baanders .en garenspinners was zoo slecht. dat de grens tus
schen hen en de bedelaars nooit scherp te trekken zal zijn geweest. 
De achteruitgang van de Goudsche industrieën in de eerste dertig, 
veertig jaren na den Franschen tijd was dan ook van dien aard, 
dat een ZE:er groot deel van de Goudsche bevolking tot ,bedelarij 
verviel en bedeeld moest worden. · In dien tijd liepen de Goudsche 
bedelaars de provincie Zuid-Holland af en was Gouwenaar identiek 
met bedelaar. Van uit dien tijd dateert ook de Goudsche Werk-
inrichting tot Wering der Bedelarij. , 

In de tweede versie van het baandersliedje wordt op een wan
toestand in het bedrijf gewezen, <le gedwongen winkelnering. In 
den tijd; waarin deze versie moet zijn ontstaan, woonde in Gouda 
een ·baanderspatroon, die er tegelijk een kruidenierswinkel op na 
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hield en een deel van het loon van zijn personeel in gort betaalde. 
Hieraan dankte hij dan ook zijn bijnaam; Hij had collega's, die 
zich in andere voedingsmiddelen hadden ge~pecialiseerd. Zoo was 
hier in dien tij-cl een :baandersbaas, die "Aai (Arie) Vetje" heette 
en een ander, die den naam droeg van "Aai Gruttegatje". De 
Gouwenaars hebben blijkbaar graag met de achtervoeging "gatje" 
gewerkt, Zoo herinner ik mij nog een melkboer met den karakteris
tieken bijnaam "Watergatje". 

· De gedwongen winkelnering was een ernstige misstand, maar er 
g~heurden in_ het baandersbedrijf nog wel erger dingen. Zoo was 

. er een patroon, die wekelijks op het loon van de leden van zijn 
personeel een cent inhield ten behoeve van de spaarpot van zijn 
zoontje. Dit misbruik werd in den volksmond vastgelegd door dezen 
patroon den bijnaam te geven van: ,,'n Cent voor 't jonchie". 

Zoodra door de zangers het geheele vastenavondrepertoire was 
afgedraaid, volgde een luid en uitdrukkelijk: ,.àsjeblief". 

En met dit "asjeblief" wil ik dit artikel beëindigen. 

Dr. Mr. J. SMIT 
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